
SVEUČILIŠTE U ZADRU 

KLASA: 643-02/15-01/06 

URBROJ: 2198-1-79-15/15-04 

Zadar, 20. svibnja 2015. 

Z A P I S N I K 

 

VII. redovite sjednice Vijeća poslijediplomskih studija Sveučilišta u Zadru u akad. god. 2014./2015. 

održane 20. svibnja 2015. u zgradi Rektorata Sveučilišta (M. Pavlinovića 1, III. kat, dvorana 3.6) s 

početkom u 09.00 sati. 

 

Prisutni članovi Vijeća:   

1. prorektorica za znanost, tehnologiju, razvoj i materijalne resurse, prof. dr. sc. Dijana Vican, 

predsjednica Vijeća, 

 

a) Humanističko područje znanosti, umjetničko područje i interdisciplinarno područje: 

2. prof. dr. sc. Josip Lisac, 

3. izv. prof. dr. sc. Nikola Vuletić, 

 

b) Društveno područje znanosti:  

c) Biomedicinsko i zdravstveno, biotehničko, prirodno, tehničko i interdisciplinarno područje 

znanosti: 

4. prof. dr. sc. Damir Magaš. 

 

Odsutni članovi Vijeća: 

5. izv. prof. dr. sc. Toni Bielić, 

6. prof. dr. sc. Vjeran Katunarić (prethodno se opravdao), 

7. prof. dr. sc. Izabela Sorić (prethodno se opravdala). 

 

Zapisnik vodi: 

Danijela Gašparović, prof., voditeljica Ureda za poslijediplomske studije.  

 

 

Prorektorica prof. dr. sc. Dijana Vican otvara sjednicu, pozdravlja nazočne i utvrđuje kvorum.  

Nakon što konstatira kako nema primjedbi na dnevni red, predlaže sljedeću dopunu: 

 

1. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Jasne 

KOVAČEVIĆ, dipl. bibl., studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja i 

prijenos informacija“, pod naslovom „Utjecaj knjižničnih programa na posudbu knjiga i 

čitanje“, 

 

Vijeće jednoglasno prihvaća prijedloge i utvrđuje sljedeći   

 

D n e v n i   r e d: 

 

1. Ovjerovljenje zapisnika VI. redovite sjednice Vijeća poslijediplomskih studija u akad. god. 

2014./2015., 

 

2. Prijedlog Senatu za imenovanje dodatna dva člana stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije 

mr. sc. Branka METZGERA-ŠOBERA, studenta poslijediplomskog doktorskog studija 

„Humanističke znanosti“, pod naslovom „Međuratni povijesni kontekst osnivanja Galerije 

likovnih umjetnosti u Rijeci“, 

 

3. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Ljudevita 

HANŽEKA, mag. educ. phil., studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 

znanosti“, pod naslovom „Intencionalnost, introspekcija i psihologija u Brentana i 

Zimmermanna“, 
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4. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Maje PANDŽIĆ, 

mag. educ. philol. russ./mag. philol. angl., studentice poslijediplomskog doktorskog studija 

„Humanističke znanosti“, pod naslovom „Feminizam u suvremenom američkom i ruskom 

detektivskom romanu“, 

 

5. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Vedrane JOVIĆ 

GAZIĆ, dipl. pov. umj., studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija 

istočnog Jadrana“, pod naslovom „Razvoj urbanizma na prostoru rimske provincije Dalmacije 

od kasne antike prema srednjem vijeku“, 

 

6. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Nikole 

MARKULINA, prof., studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica 

među kontinentima“, pod naslovom „Mletačka vojna organizacija u Dalmaciji i Boki od 

Morejskog rata (1684.-1699.) do Požarevačkog mira 1718.“, 

 

7. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije 

mr. sc. Tvrtka BOŽIĆA, studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica 

među kontinentima“, pod naslovom „Otok Krk u vrijeme Prvog svjetskog rata“, 

 

8. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije 

Milana ŠARIĆA, prof., studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica 

među kontinentima“, pod naslovom „Promjene i trajanja u Lici u svjetlu ličkog novinstva 

(1886.-1941.)“, 

 

9. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije 

Ivane BRSTILO, mag. soc., studentice međunarodnog združenog poslijediplomskog 

doktorskog studija „Sociologija regionalnog i lokalnog razvoja“, pod naslovom „Potrošnja i 

nove tehnologije među mladima u Hrvatskoj“, 

 

10. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije 

Ivana PUZEKA, mag. soc., studenta međunarodnog združenog poslijediplomskog doktorskog 

studija „Sociologija regionalnog i lokalnog razvoja“, pod naslovom „Postmaterijalizam, 

percepcija okoliša i ekološki stavovi u urbanoj sredini: višerazinska analiza na primjeru grada 

Splita“, 

 

11. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije 

Simone VLAHOVIĆ, mag. educ. phil., studentice poslijediplomskog doktorskog studija 

„Humanističke znanosti“, pod naslovom „Romantički koncept kritike“, 

 

12. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora  Mislavu DEVIĆU, dipl. soc., studentu 

međunarodnog združenog poslijediplomskog doktorskog studija „Sociologija regionalnog i 

lokalnog razvoja“,  

 

13. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja roka za predaju disertacije studentima 

poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“ (Siniša Bizjak, Nina 

Čuljak, Vinka Marinković, Ana Jordan Knežević), 

 

14. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja roka za predaju disertacije Dušku MARUŠIĆU, 

mag. geogr., studentu poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica među 

kontinentima“, 

 

15. Odobrenje nastavka prekinutog studija Niki CVJETKOVIĆU, prof., 

 

16. Odobrenje nastavka prekinutog studija Ivani KESER, dipl. politologu, 

 

17. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Jasne 

KOVAČEVIĆ, dipl. bibl., studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja i 
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prijenos informacija“, pod naslovom „Utjecaj knjižničnih programa na posudbu knjiga i 

čitanje“, 

 

18. Razno.  

 

 

Ad 1.  

 Vijeće jednoglasno prihvaća ovjeru zapisnika VI. redovite sjednice Vijeća poslijediplomskih 

studija u akad. god. 2014./15. 

 

Ad 2.  

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje dodatna dva člana 

stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Branka METZGERA-ŠOBERA, studenta 

poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „Međuratni povijesni 

kontekst osnivanja Galerije likovnih umjetnosti u Rijeci“. 

 

Ad 3. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu disertacije Ljudevita HANŽEKA, mag. educ. phil., studenta poslijediplomskog 

doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „Intencionalnost, introspekcija i 

psihologija u Brentana i Zimmermanna“. 

 

Ad 4. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu disertacije Maje PANDŽIĆ, mag. educ. philol. russ./mag. philol. angl., 

studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „Feminizam 

u suvremenom američkom i ruskom detektivskom romanu“. 

 

Ad 5. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu disertacije Vedrane JOVIĆ GAZIĆ, dipl. pov. umj., studentice 

poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“, pod naslovom „Razvoj 

urbanizma na prostoru rimske provincije Dalmacije od kasne antike prema srednjem vijeku“. 

 

Ad 6. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu disertacije Nikole MARKULINA, prof., studenta poslijediplomskog 

doktorskog studija „Jadran – poveznica među kontinentima“, pod naslovom „Mletačka vojna 

organizacija u Dalmaciji i Boki od Morejskog rata (1684.-1699.) do Požarevačkog mira 1718.“. 

 

Ad 7.  
Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije mr. sc. Tvrtka BOŽIĆA, studenta 

poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica među kontinentima“, pod naslovom „Otok 

Krk u vrijeme Prvog svjetskog rata“. 

 

Ad 8. 

Vijeće, uz sugestiju predlagaču da se naslov promijeni u: „Lika u svjetlu ličkog novinstva 

(1886.-1941.)“, jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Milana ŠARIĆA, prof., studenta 

poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica među kontinentima“, pod naslovom 

„Promjene i trajanja u Lici u svjetlu ličkog novinstva (1886.-1941.)“. 

 

Ad 9. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Ivane BRSTILO, mag. soc., studentice 
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međunarodnog združenog poslijediplomskog doktorskog studija „Sociologija regionalnog i lokalnog 

razvoja“, pod naslovom „Potrošnja i nove tehnologije među mladima u Hrvatskoj“. 

 

Ad 10. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Ivana PUZEKA, mag. soc., studenta 

međunarodnog združenog poslijediplomskog doktorskog studija „Sociologija regionalnog i lokalnog 

razvoja“, pod naslovom „Postmaterijalizam, percepcija okoliša i ekološki stavovi u urbanoj sredini: 

višerazinska analiza na primjeru grada Splita“. 

 

Ad 11. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Simone VLAHOVIĆ, mag. educ. phil., 

studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „Romantički 

koncept kritike“. 

 

Ad 12. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje mentora Mislavu 

DEVIĆU, dipl. soc., studentu međunarodnog združenog poslijediplomskog doktorskog studija 

„Sociologija regionalnog i lokalnog razvoja“. 

 

Ad 13. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje produženja roka za 

predaju disertacije studentima poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“ 

(Siniša Bizjak, Nina Čuljak, Vinka Marinković, Ana Jordan Knežević). 

 

Ad 14. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje produženja roka za 

predaju disertacije Dušku MARUŠIĆU, mag. geogr., studentu poslijediplomskog doktorskog studija 

„Jadran – poveznica među kontinentima“. 

 

Ad 15. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o odobrenju nastavka prekinutog studija Niki CVJETKOVIĆU, 

prof.  

 

Ad 16. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o odobrenju nastavka prekinutog studija Ivani KESER, dipl. 

politologu. 

 

Ad 17. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog povjerenstva 

za ocjenu disertacije Jasne KOVAČEVIĆ, dipl. bibl., studentice poslijediplomskog doktorskog studija 

„Društvo znanja i prijenos informacija“, pod naslovom „Utjecaj knjižničnih programa na posudbu 

knjiga i čitanje“. 

 

 

Sjednica je završena u 09.35 sati. 

 

           Zapisnik sastavila:           Prorektorica: 

    Danijela Gašparović, prof.                              prof. dr. sc. Dijana Vican 


